
 

 

 

 

BØNNESVAR PÅ VEI HJEM FRA 
GBASON TOWN 

I mai måned reiste vi for å inspisere det nye kirkebygget i Gbason 
Town, langt sør-øst i landet, inne i et regnskogsområde. Foruten meg 
var vi 6 stykker i bilen, Roar og Randi Fotland, direktør Emma O. Wleh 
og 2 sjåfører, Alex og Obediah. Vi kom oss greit de 7 timene ned fra 
Buchanan, men opplevde et skikkelig tropisk regnvær noen timer før vi 

skulle returnere. Vi sa til hverandre; Vi håper at dette regnværet er lokalt så ikke veien hjemover blir for sleip. Men så 
var det akkurat det som skjedde. Regnværet var ikke lokalt og timen med regn hadde gjort søla såpeglatt. På et spesielt 
sted var det en stor trailer med 3 traktorer på planet som stod til knes i søla rett foran oss nede i en dump i veien. Vis-a-
vis stod det en hvit Toyota Pick up som skulle samme vei som oss. Den satt enda fastere i gjørmegrepet. Midt mellom 
kjøretøyene var det en smal stripe der 3 biler fra hver side + motorsykler prøvde å komme igjennom. Alle sperret veien 
for hverandre og det var ingen koordinering. Alle ropte og skrek. Gjørmedekkede menn lå delvis under den hvite pick-
upen og gravde for livet. Vi kom dit kl halv 6. Klokka 7 ble det mørkt, bek mørkt, bare lys fra lommelykter, billykter og 
mobiler. Det var ingen mobildekning fra bilen. Jeg ba til Gud inni meg hele tiden, men må innrømme at jeg i 8 -tiden 
begynte å belage meg på min første overnatting ute i bushen noensinne, i en trang bil med 7 mennesker + kofferter. Lite 
vann, 2 pakker kjeks, litt brød og minkende strøm. Hvordan skulle dette gå? 
Jeg tenkte: Hva kan jeg bidra med? Svaret var: jeg hadde ingen ressurser som de andre ikke hadde. Jeg kunne ikke 
gjøre noe fra eller til. Jeg bekymret meg: Skulle vi nå miste flyet til Norge som gikk neste dag? Men min stille indre bønn 
fortsatte, nesten som på autopilot. Herre frels! Bønnesvaret kom kl 21. Plutselig ble mørket splintret av blå-røde 
signallys. En ambulanse som kom bakfra! Midt ute i ingenmannsland. Det ble fart i lastebilen som forgjeves hadde 
prøvd å forsere oppoverbakken med den smale passasjen mellom de 2 fastkjørte kjøretøyene. Nå rygget den tilbake for 
å gi ambulansen plass. Denne skled, kjørte ikke, men skled ned i åpningen og ble trukket opp på andre siden ved hjelp 
av en wire fra lastebilen. Vår sjåfør gjorde et skikkelig statskupp og fulgte hakk i hæl på ambulansen. Vi skled etter ned i 
åpningen, unngikk (takk og lov) å hekte oss fast i de 2 bilene og plutselig, etter 3,5 time var vi igjennom.  Jeg fikk en 
sterk fornemmelse av å ha opplevde et svært direkte bønnesvar og vi vinket til ambulansen da denne stanset på andre 
siden for å ta seg av pasienten.  
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"DEG Å FÅ SKODE ER 
SÆLA Å NÅ, GUD, 
VER DET SYN SOM MITT 
HJARTA VIL SJÅ; 
VER DU FOR TANKEN MIN 
DYRASTE SKATT, 
LJOSET SOM STRÅLAR VED 
DAG OG VED NATT!" 
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Etter 1,5 time skjer det igjen. I et bløtt område av veien står vi fast igjen, nå er det vi som sitter fast. Differensialen under 
bilen har boret seg ned i søla og 4 hjul spinner rundt uten å få tak. Hva gjør vi nå? Skyve? Det er umulig å skyve en 2,5 
tonns Land Cruiser ut av en slik situasjon. Etter 20 min kommer Gud igjen, også denne gang med røde og blå lys. 
Ambulansen stanser bak oss, stropper oss og drar oss baklengs ut. Takk trofaste Gud! 
 

NY GIV FOR MENIGHETEN I 
GBASON TOWN 
Den nye kirken i Gbason Town er ferdig utvendig, og alt skulle 
ligge til rette for en ny giv for menigheten. De har nå 2 viktige 
elementer som ikke var på plass for 1 år siden: De har ny pastor 
og de har ny kirke. Dermed kan menigheten flytte ned fra 
misjonen der de nå har vært samlet de siste åra og ha 
gudstjenester og møter nærmere landsbyen. Det mangler 
fremdeles mye innendørs med benker, musikkinstrumenter osv. 
men nå er det viktig å og gå i gang med menighetsbyggingen. Å 
bygge med levende steiner er enda viktigere enn å bygge med mursteiner, planker og takplater. Vi kan også være med 
gjennom vår forbønn. Vi venter spent på bilder av den nye kirken og fra gudstjenestelivet. 
 

NY DIREKTØR FOR CELAD I SIERRA LEONE 

CELAD I Sierra Leone har fått ny direktør etter at Smart Senesie 
gikk over i ny jobb for regjeringen tidligere i år. Hun heter Konima 
Borbor Kamara. 
"Jeg er født i Moyamba District og er innfødt Sierra Leoner. Jeg 
gikk på skole i Kenema og har en bachelor grad i Community 
Development Studies. For tiden holder jeg på med en mastergrad i 
Peace and Development. Jeg er gift og har to barn, en gutt og ei 
jente. I tillegg har jeg tre fosterbarn." Konima har 17 års 
arbeidserfaring fra utviklingsarbeid fra før og er erfaren på området. 
Tidligere arbeidsgivere er Plan International Sierra Leone, Oxfam 

International i Sierra Leone og Liberia, Concern Worldwide og Care International Sierra Leone. Hun er metodist og 
medlem i King Memorial United Methodist Church Regent Road i Freetown.Hun er glad i cassava leaves (tradisjonell 
matrett) og elsker å lese og danse! 
Konima søkte på den utlyste jobben som ny direktør for CELAD fordi hun kjente at hun ville gi noe tilbake til kirken som 
har gitt henne så mye: «I løpet av ungdommen og unge voksne dager fikk jeg anledning til å delta på ulike seminarer og 
lære meg ferdigheter som jeg siden har brukt i min karriere i utviklingsarbeidet og humanitært arbeid. Disse 
ferdighetene har jeg brukt når jeg har arbeidet for medmenneskers beste i andre organisasjoner. Så da jeg fikk denne 
anledningen følte jeg at nå var tiden inne for meg til å tjene min egen kirke.» 

Hvilke forventninger har du til at CELAD har en rolle å spille i fremtidens Sierra Leone? «Jeg forventer at CELAD skal 
støtte flere lokalsamfunn i årene som kommer gjennom Partnership in Development (PID) modellen fordi jeg tror at  



 
 
 
 
denne modellen er bærekraftig. Jeg forventer også å engasjere meg for å bedre likviditeten på «Misjon og Utvikling»-
sektoren i UMC Sierra Leone. Jeg forventer å fortsette det gode forholdet med våre partnere og holde motivasjonen i 
staben oppe.» 
Vi takker vår nyeste partner for intervjuet og ser fram til å samarbeide nærmere med henne og Sierra Leone delen av 
PID familien! 
 

PARTNER ASSESSMENT  
Svært mye av arbeidet i misjonen er møte- og 
skrivebordsarbeid. Det handler om vår etterrettelighet og 
samsvar med regler og avtaler som er gjort med NORAD 
gjennom Digni. Kravet er at det skal være åpenhet om penger 
som er betrodd MM fra den norske stat. Disse pengene skal til 
enhver tid kunne spores gjennom alle ledd helt fram til sluttbruker 
som er de lokale prosjektene i landsbyene. Dette er 
antikorrupsjonsarbeid. Digni, som er paraplyorganisasjonen for 
20 organisasjoner og som MM er medlem av, krever 
dokumentasjon på at våre UMC partnere som er CODEVPRO/LUMDS i Liberia, Chabadza i Zimbabwe og CELAD i 
Sierra Leone har den nødvendige kapasiteten og kompetansen til å administrere pengene fra NORAD hvert år. I 2022 
dreier dette seg om 9 millioner kroner. Metodistkirken skyter til 10%, så MM forvalter i år 10 mill kroner. I tillegg til 
rapporteringer fra inneværende år, årsplaner, søknader og budsjetter for neste år, får vi ofte ekstrapålegg fra Digni. I 
2022 har alle medlemmene i Digni blitt bedt om å utføre Partner Assessment (PA) av sine partnere. Det er svært 
grundige gjennomganger av alle partnernes drift og organisasjon. PA består av egenerklæring, (som partnerne ofte må 
ha hjelp til) ordinær PA som tar 2 dager og etterarbeid med vurdering hjemme i Norge. Partner Assessment / partner 
vurdering dekker 3 områder: 1. Oversikt over organisasjonen med styring, strategier og programmer, HR og 
administrasjon, relasjoner og nettverk. 2. Oversikt over andre områder som bærekraft, anti-korrupsjon, overholdelse og 
samsvar med inngåtte avtaler. 3. Oversikt over økonomien med finansiell kapasitet, økonomisk styring, revisjon, 
logistikk og innkjøp. 
Til sammen 223 underspørsmål skal besvares og dokumenteres. Så skal avviket mellom egenvurdering og MM 
vurdering sammenlignes og avviket mellom svarene skal forklares og avviks- tiltak skal pekes på. På toppen kommer 
det 44 grunnleggende dokumenter som skal være på plass, disse skal dekke alle områdene. Dette er et omfattende og 
tidkrevende arbeid, samtidig som både vi og partnerne få et tydeligere bilde på styrker og svakheter hos våre partnere 
og i vårt samarbeid. Svakhetene skal styrkes fram til neste gjennomgang! Det krever full innstas av våre partnere, styrer 
og representasjon fra Metodistkirkens administrasjon i alle 3 land. Ikke desto mindre må arbeidet gjøres! Med NORADs 
godkjennelse i andre enden kan vi fortsette vår tjeneste i Liberia, Zimbabwe og Sierra Leone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hovedkontoret i Harare, Zimbabwe 

Hovedkontoret i Freetown, Sierra Leone Hovedkontoret i Monrovia, Liberia 



 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
SNARVISITT I MOSAMBIK 

Disse ble igangsatt som såkalte 
«syklonprosjekter» etter syklonen Idai 14-15 mars 
2019 som berørte 270 000 mennesker, hvor 341 
mistet livet og der mange flere er savnet. 
Vi Mutsvangwa - der er det lærerboliger, Ndieme – der 
er det barneskole. Vi besøkte Mutsvangwa der 
landsbyen ved hjelp av Chabadza har bygget 
lærerboliger. Så gikk turen videre oppover åsen til 
Ndieme der syklonen hadde herjet stygt med 
landsbyens barneskole. Befolkningen meldte fra om at 

skolen var ødelagt. Myndighetene kom med gravemaskin og gravde ut fundamentet til nytt skolebygg, men så skjedde 
det ikke mer. Chabadza tilbød seg å bygge skolen sammen med landsbyen. Ndieme ble selvsagt begeistret over 
tilbudet. En annen NGO renoverte en skolebygning som hadde fått taket blåst av. Da Chabadza kom for å sjekke 
framdriften var det gjort mye mindre på  
Metodistprosjektet enn på det andre prosjektet. Hvorfor? Jo, fordi Ndieme forstod det slik at Chabadza skulle bygge, 
ikke de selv. Her har vi et klassisk eksempel på forskjellen på et PID prosjekt og et donor prosjekt. PID legger vekt på 
eierskap og lokal forankring der landsbyen selv leder arbeidet, med 
konsulenthjelp utenfra. Et donor-drevet prosjekt blir ledet og bygget av 
eksterne. Etter samtaler med befolkningen i Ndieme ble PID forståelsen 
etablert. Nå fortsatte prosjektet med de lokale i ledelsen. Resultatet er blitt 
fantastisk, et nydelig skolebygg med 2 klasserom. Befolkningen synes 
denne nye skolen er blitt flottere enn den renoverte bygningen ved siden 
av! Men det viktigste er jo at skolen er operativ igjen. Siden Ndieme ligger 
på grensen mellom Zimbabwe og Mosambik er halvparten av skolebarna 
fra Mosambik. Utfordringen er at foreldrene fra Mosambik ikke har vært 
like engasjert i å engasjere seg i skolen som de fra Zimbabwe. På vei 
tilbake gikk vi bort til grensesteinen mellom de 2 landene. Så gikk vi noen 
skritt inn i Mosambik – uten visum! 
 

 

 

 

Metodistkirken i Norge hilser Metodistkirken i Ukraina. Vi 
er stolte og glade over å høre om deres mot og 
engasjement i kirken i en svært vanskelig tid. Takk for 
kjærligheten dere viser folket deres, og for viljen til å bli 
stående midt i smerten og lidelsen. Vi står sammen med 
dere i bønn, og ønsker å støtte dere på de måter vi kan. 
Må Gud gi dere styrke og kraft i kampen dere kjemper. 

Metodistkirkens Årskonferanse I Norge 
 

Hilsen til Ukraina fra 
Årskonferansen HJERTELIG TAKK 

for alle gaver som er gitt til Ukraina! 
Hele 465.000 kroner er blitt sendt til 

UMCOR (United Methodist Committee 
on Relief) som har vært på plass på 

grensa til Ukraina siden krigen 
begynte. 



 
 
 
 
 

UKRAINA  

Urs Schweizer som arbeider som biskopsassistent på 
biskopskontoret i Zurich, holder Metodist-Europa oppdatert om 
situasjonen i Ukraina. 
Han sier blant annet at det økende dagslyset virker godt inn 
på sinnsstemningen i Ukraina. Situasjonen i Kyiv kjennes litt 
lettere enn for en måned siden. Selv om luftvernssirenene går jevnlig, 
«ser ikke folk så deprimert ut lenger», ifølge Denis Kim som deltok i et møte med 
representanter fra Ukraina. Han antok at vår- og sommervarmen har hatt en god innvirkning. Dette 
forandrer ikke virkeligheten, Ukraina opplever fremdeles en grusom krig som dreper deres landsmenn hver eneste dag. 
De må utholde daglige lidelser. Det meldes om kritisk mangel på mange varer, slik som salt og bensin og høye priser. 
Bensinmangelen virker negativt inn på reisene til grenseområdene mot vest hvor man kan plukke opp humanitær hjelp 
og deretter distribuere denne hjelpen til trengende mennesker inne i landet. Kim nevner at det er ikke alle som har 
anledning til å forlate Ukraina selv om det er krig. Eldre og fattige føler ikke de har så mange andre valg enn å bli 
værende og holde ut. De som har flyktet til andre land kjenner på usikkerhet og en stressende og vanskelig venting. 
Hvordan blir framtiden? Solrike, lange dager forandrer ikke på dette. La årstiden likevel minne om hvor viktig det er at 
de som hjelper Ukraina og flyktningene ikke blir trøtte av å bringe lyset av håp og kjærlighet inn i livene til disse 
menneskene. Så er det nettopp dette metodister i naboland og andre land, og inne i Ukraina, fortsetter å gjøre. 

Tsjekkia: Ifølge Mária Kunstová har medlemmer av Třeboň UMC startet en integrasjonsgruppe for ukrainske familier. 
Målet med dette prosjektet, som blir gjennomført sammen med Třeboň by, er å hjelpe mødre med små barn med å ta 
seg av barna etter som barnehagene i Třeboň ikke har ledige plasser. 
I Tachov har utdelingen av klær begynt å ta seg opp etter som Røde Kors sine lagre begynner å bli tomme. Pastor 
Zdeněk Brož forteller om et nytt tiltak for 12 flyktninger i Jablonné. Et medlem i menigheten har hjulpet til med å starte 
en grønnsakshage rundt kirken, som en dag vil bli en mulighet for å smake på en av de ukrainske nasjonalrettene. 

Ungarn: Metodistkirken i Ungarn fortsetter å forsyne Metodistkirken i Ukraina og en flyktningeleir i Debrecen, der mer 
enn 170 ukrainere har tatt tilflukt, med mat. Dette rapporteres av Luca Birtalan. Metodistkirken I Ungarn har mottatt 500 
eksemplarer av den ukrainske ungdomsbibelen. Noen ble gitt til flyktninger i Ungarn, andre ble brakt til Ukraina. 

Polen: Ifølge Szarlota Kaminska, som er koordinator for flyktninger i Polen, har polakker fremdeles en vennlig holdning 
overfor sine ukrainske gjester og ønsket om å hjelpe er synlig. Kielce UMC og Puławy UMC transporter har organisert 
transporter til Ukraina med mat, klær og medisinsk utstyr. Metodistkirken i Polen sammen med andre organisasjoner 
hjelper flyktninger som har ønske om å reise tilbake til sine hjem i Ukraina, med transport. 

Romania: Tilsynsprest Rares Calugar rapporterte at det forberedes en ny transport for medisiner og utstyr til et sykehus 
sør i Ukraina. Døren for slike transporter er fremdeles åpen. Sara Putman, som er koordinator for flyktningearbeidet i 
Romania forteller om flyktninger på vei tilbake til hjemlandet sitt. Nå ønsker de å bruke fasilitetene til Metodistkirken i 
Cluj-Napoca til å hvile seg og hente seg inn igjen før den siste veistrekningen hjem. Fasilitetene ble brukt i krigens 
første fase for flyktninger ut av landet. En ukrainsk psykiater fortsetter med å gjøre tjeneste blant ukrainske flyktninger. 
Hun har allerede gruppeterapi for en gruppe og ønsker å starte en ny. Kirkens sommerfest i Romania vil bli flerspråklig, 
30 ukrainere har meldt seg på. Dette er et imponerende uttrykk av integrasjon av ukrainske gjester inn i vanlige 
kirkeaktiviteter. 

Slovakia: Ifølge Timotej Tagaj, som er koordinator for flyktningarbeidet i Slovakia, fortsetter Metodistkirken i Slovakia å 
frakte hjelp – mat og andre nødvendighetsvarer - til Ushhorod og Kamenica i Transcarpathia, der to metodistmenigheter 
hjelper internt forviste mennesker. Sendinger blir også formidlet til et barnehospital i Mukachevo. En gruppe ukrainske 
studenter som bor i Kosiče (Slovakia) blir støttet av kirken med mat, stipender og overnattingsutgifter. 



 
 

 

 

SIST, MEN IKKE MINST… 
 

 

 

 

 
 

 
METODISTKIRKENS MISJONSSELSKAP                    MISJONSSELSKAP.NO 
ST.  OLAVSGATE 28                    FADDER@METODISTKIRKEN.NO 
0166 OSLO               MISJONSSELSKAPET@METODISTKIRKEN.NO     
TLF:  23 33 27  03/37                 KONTONUMMER: 3000 13 88084 

 

Ønsker du å gi en sommergave 
til arbeidet vårt? 

 
Du kan støtte misjonen via SMS eller 
Vipps. Send SMS med Sommergave 
200 til 2248 for å gi 200 kroner, eller 
Vipps ønsket beløp til 2248 og merk 

med Sommergave. 
 

Du kan også sende en sommergave 
til misjonen på kontonummer  

3000 13 88084 

 

VER DU MIN VISDOM, MI SANNING OG 
TRØYST, 
TAL DU DET LEVANDE ORD MED DI RØYST! 
FAR, LAT MEG VERE BARN HER HJÅ DEG. 
KOM TIL MEG, HERRE, JA BU DU I MEG! 

 

 

VI ØNSKER ALLE EN VELSIGNET SOMMER! 
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